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I Zambias huvudstad Lusaka försöker kvinnor i kåkstäderna tjäna pengar genom att sälja grönsaker.  Varje år förlorar landet omkring sex miljarder kronor i olovliga finansiella flöden, skriver 
Kristina Areskog Bjurling och Viveka Risberg, researcher respektive kanslichef på Swedwatch.

”Skatteflykt och andra olovliga finansiella flöden 
motsvarar mångdubbelt mer än världens samla-
de bistånd till världens utvecklingsländer.”
■ Det som en gång ansågs vara 
välgörenhet, för att företagen 
skulle framstå som goda, har allt 
mer blivit en del av deras kärn-
verksamhet. 

Nu väntar vi på de svenska 
storbolagen. Vilket av dem blir 
först att deklarera sina globala 
riktlinjer i skattefrågor?

Det skriver Kristina Areskog 
Bjurling och Viveka Risberg, re-
searcher respektive kanslichef 
på Swedwatch.

S
venska och internationella 
storföretag måste berätta 
vilka vinster de gör och vil-
ka skatter de betalar i de län-

der där de är verksamma.
Idag säger multinationella bolag 

inget om vilka principer de följer när 
det gäller global skatteplanering. Någ-
ra offentliga riktlinjer redovisas inte. 
Samtidigt har OECD, FN och G20 för-
klarat att möjligheten att komma till 
bukt med den globala skatteflykten är 
en prioriterad fråga.

Beräkningar gjorda av forsknings-
institutet Global Financial Integrity, 
GFI, i Washington visar att utveck-
lingsländer förlorar minst omkring 
5 300 miljarder kronor varje år i skat-
teflykt och andra olovliga finansiella 
flöden. Det motsvarar mångdubbelt 
mer än världens samlade bistånd till 
samma länder.

Ett exempel är Zambia som varje år 
förlorar omkring sex miljarder kro-
nor i olovliga finansiella flöden. Lan-

det har gått miste om enorma sum-
mor genom att internationella gruv-
bolag använt en skatteplanering som 
bland annat innebär att kopparfyn-
digheter säljs till priser långt under 
världsmarknadspriset till lågskatte-
områden för att sedan säljas vidare 
till världsmarknadspris.

I rapporten Skattjakten som publi-
cerades i maj i år undersökte Swed-
watch, i samarbete med biståndsor-
ganisationen Diakonia, om Sandvik, 
Atlas Copco, Ericsson och SKF i Zam-
bia betalar så mycket i skatt som är 
skäligt utifrån respektive bolags verk-
samhet i Zambia. Vi granskade före-
tagens årsredovisningar, men kunde 
inte få fram några beskrivningar av 
deras verksamhet, inte heller siffror 
eller uppgifter om vilken skatt före-
tagen betalade. Vi gjorde intervjuer 
med företrädare för bolagen, träffade 
zambiska skattemyndigheten och ex-
perter på Världsbanken.

Vi kunde inte finna att bolagen gjort 
sig skyldiga till skatteflykt eller ag-
gressiv skatteplanering, men de vil-
le inte uppge hur mycket de betalat 
i skatt i Zambia och den zambiska 
skattemyndigheten kunde inte lämna 
ut informationen. Myndigheten för-
klarade att det stod i strid med lan-
dets lag och hänvisade till att bolagen 
borde stå för informationen. Men bo-
lagen uppgav att de av konkurrens-
skäl inte kunde redovisa skatter och 
vinster från sin lokala verksamhet.

Världsbanken och andra insatta var 
bekymrade över bristen på insyn.

OECD föreskriver att multinatio-
nella företag bör anta riktlinjer som 
visar deras intentioner på skatteom-
rådet och berätta om riskhantering 
och möjligheter till insyn. Men var-
ken Sandvik, Atlas Copco, Ericsson 
eller SKF redovisar sådana riktlinjer 
trots att de skrivit under internatio-
nella dokument som förordar det.

Vi anser att företagens skatteinbe-
talningar måste styras av tydliga regel-
verk, möjlighet till insyn och öppen-
het, men också att det är en CSR-fråga.

CSR står för Corporate Social Resposi-
bility och kan översättas med företags 
samhällsansvar. Begreppet har an-
vänts ett tiotal år av företag, miljö- och 
människorättsorganisationer och sam-
hällsdebattörer. Ändå florerar fortfa-
rande många definitioner av vad CSR 
innebär. Men en klar linje kan skönjas: 

Det som en gång ansågs vara välgö-
renhet, för att företagen skulle fram-
stå som goda, har allt mer blivit en del 
av deras kärnverksamhet. 

Företags samhällsansvar handlar om 
centrala frågor kring hur företag påver-
kar mänskliga rättigheter och miljö- 
och samhällshänsyn. Till exempel mås-
te internationellt verksamma bolag se 
till att de som tillverkar företagets pro-
dukter inte tjänar svältlöner, att an-
ställda i företagets leverantörskedja får 
arbeta fackligt och att arbetsrätts- och 
miljölagstiftning följs i de länder där 
företaget bedriver verksamhet. 

Givetvis måste det även ingå i före-
tagens samhällsansvar att deras glo-
bala skatteplanering följer tydliga 

etiska riktlinjer och att dessa riktlin-
jer backas upp av offentlig redovis-
ning av skatteinbetalningar.

Omfattande skatteflykt är ett hinder 
för välfärd i utvecklingsländer. Poli-
tisk styrning och stärkt lagstiftning 
samt att globalt verksamma företag 
följer intentionen i skattelagstiftning-
en och redovisar både riktlinjer och 
siffror, är vad som behövs. 

Det handlar inte om antingen lag-
stiftning eller frivilliga CSR-åtagan-
den. Det krävs både och för att för-
ändring ska ske.

G20 har nyligen beslutat om en 
plan som ska stoppa multinationel-
la företags möjlighet att gömma un-
dan pengar i skatteparadis. Nu vän-
tar vi på de svenska storbolagen. Vil-
ket av dem blir först att deklarera sina 
globala riktlinjer i skattefrågor? Vem 
blir först att redovisa lokala skattein-
betalningar?
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SWEDWATCH

■ Swedwatch är en ideell förening och 
partipolitiskt obunden researchorganisa-
tion vars syfte är att minska sociala och 
miljömässiga missförhållanden kopplade 
till svenskrelaterade företags verksamhet 
i utvecklingsländer. Sedan Swedwatch grun-
dades för tio år sedan har organisationen 
publicerat ett 60-tal rapporter om drygt 
120 företag i ett 40-tal länder. 


